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ÚJV Řež, a. s. 
sídlo: Hlavní 130, Řež, Husinec 250 68 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833  
IČ: 46356088                 
DIČ: CZ46356088  
Bankovní spojení:Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1137201/0100 
Zastoupená:  Ing. Miroslavem Horákem, MBA, místopředsedou představenstva 
  Ing. Františkem Pírkem, MBA, členem představenstva 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních: 
  Ing. Petr Doubrava, telefon: 792 330 421, e-mail: petr.doubrava@ujv.cz 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
  Michal Chudožilov (ETE), telefon: 601 291 329, e-mail: michal.chudozilov@ujv.cz 
   Roman Holna (EDU), telefon: 725 668 670, e-mail: roman.holna@ujv.cz 
   
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
XXXX 

 
 

(dále jen „Poskytovatel“, společně s Objednatelem jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 
 
 

SMLOUVU O TECHNICKÉ POMOCI 
dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
(dále pouze „Smlouva“) 

 
 
 
číslo Smlouvy Objednatele: číslo Smlouvy Poskytovatele:  

 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat technickou pomoc „Doprovod při RTG kontrolách na jaderné elektrárně 

Temelín (ETE) a jaderné elektrárně Dukovany (EDU)“. Zajišťované činnosti jsou rozděleny do čtyř skupin 
s následující náplní: 

 

vedoucí 
koordinace 

- jsou odpovědni za koordinaci NDT prací  

- účastní se porad na lokalitě ETE/EDU 

- rozdělují práci pro NDT techniky dle plánovaných priorit a zadání ČEZ 

- dohlížejí na průběh vykonávaných prací, připravují reporting 

- řeší organizační a technické problémy vzniklé v průběhu koordinace NDT 
prací  

- odpovědnost za bezproblémový chod všech svěřených procesů v rámci 

mailto:petr.doubrava@ujv.cz
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NDT kontrol 

- průběžná kontrola provádění NDT kontrol z hlediska dodržování 
norem, metodik, postupů a dosažené kvalifikace NDT techniků 

 

administrátoři - administrují přípravu zadání a kompletaci dokumentů pro NDT techniky 

- předpřipravují protokoly o NDT zkoušce v programu dohledu  

- zajišťují opravy protokolů z NDT zkoušek  

- zodpovídají za archivaci dokumentů 

- řeší administrativní problémy vzniklé v průběhu koordinace NDT prací 

- odpovědnost za správnost a úplnost zpracovaných protokolů a 
dokumentů 

 

proškolení 
vedoucí práce  

- zajišťují doprovod NDT techniků 

- zajišťují veškeré činnosti spadající do zodpovědnosti vedoucích práce na 
jaderných elektrárnách  

- řeší organizačně-technické problémy při činnosti NDT skupin (pracovní 
příkazy, R příkazy) 

 

pomocníci  - doplnění pracovní skupiny NDT kontrol 

- poskytují pomoc vedoucím práce a NDT technikům  

 

 
     (dále jen „Technická pomoc“) 
  
 Objednatel se zavazuje za poskytnutou Technickou pomoc uhradit sjednanou cenu.  
 
  
1.2  Poskytovatel se zavazuje, že Technická pomoc bude poskytována v souladu s touto Smlouvou, 

v souladu se všemi právními předpisy a technickými normami, které se k poskytování Technické pomoci 
vztahují a s vynaložením odborné péče. 

 
1.3 Technická pomoc je součástí plnění (NDT kontroly), které poskytuje Objednatel společnosti ČEZ, a. s. 

(dále jen „Provozovatel“). Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neplnění povinností ze strany 
Poskytovatele nebo v případě, že je Poskytovatel v prodlení se splněním povinnosti, mohou být ze 
strany společnosti ČEZ, a. s. po Objednateli požadovány smluvní pokuty a náhrada škody, a to včetně 
nemajetkové újmy. 

 
 

II.  
Doba trvání Smlouvy, čas a místo poskytování Technické pomoci 

 

2.1 Tato Smlouva je uzavřena do xxxx. 

 

2.2 Konkrétní obsah a rozsah požadované Technické pomoci bude vždy obsažen ve výzvě zaslané 

Objednatelem Poskytovateli na e-mail: xxx a v kopii na xxx. Výzva bude rovněž obsahovat zejména 

požadovaný termín poskytnutí Technické pomoci a požadovaný počet pracovníků Poskytovatele. Výzva 

musí být Poskytovateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným zahájením plnění. Za 

Objednatele je oprávněn výzvu zaslat Michal Chudožilov (ETE) z e-mailové adresy: 

michal.chudozilov@ujv.cz a Roman Holna (EDU) z e-mailové adresy: roman.holna@ujv.cz. 

mailto:michal.chudozilov@ujv.cz
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Poskytovatel je povinen potvrdit výzvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od  

jejího doručení, a to na e-mail Objednatele michal.chudozilov@ujv.cz (ETE) a roman.holna@ujv.cz 

(EDU). 

V případě, že Poskytovatel nebude souhlasit či nebude schopen kapacitně zajistit ve výzvě požadovaný 

konkrétní obsah a rozsah požadované Technické pomoci, příp. jiný požadavek ve výzvě obsažený, sdělí 

tuto skutečnost Objednateli, nejpozději do jednoho pracovního dne od doručení výzvy. Nedohodou-li se 

strany jinak, nebude taková odmítnutá výzva pro Poskytovatele závazná. 

 
2.3 Místem poskytování Technické pomoci je areál ETE a areál EDU. 
 
2.4 O poskytnutí Technické pomoci bude vždy vypracován písemný předávací protokol podepsaný 

oprávněnými zástupci ve věcech technických obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu 
bude výkaz Poskytovatelem odpracovaných hodin. 

 
 
 
 
 

III.  
Cena, platební podmínky 

 
3.1   Hodinové sazby za poskytnutí Technické pomoci za jednoho pracovníka Poskytovatele jsou sjednány ve 

výši: 

 

pozice HZS – pracovní činnost HZS -  hotovost, čekací doba 

vedoucí koordinace   

administrátoři   

proškolení vedoucí práce    

pomocníci    

  

 

Hodinové sazby jsou uvedeny bez DPH. Tyto sazby zahrnují veškeré náklady Poskytovatele nutné 

k řádnému poskytnutí Technické pomoci vč. nákladů na stravné, ubytování, dopravních nákladů, 

příplatků za práce ve dnech pracovního klidu či o svátcích.  

 
3.2   Cena příslušné Technické pomoci bude stanovena na základě počtu hodin, pracovníků a činností dle 

oboustranně potvrzeného pracovního deníku. Cena poskytnuté Technické pomoci bude Poskytovatelem 
fakturována vždy po poskytnutí Technické pomoci a jejího převzetí Objednatelem, a to vždy do 5 dnů od 
skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení a předání Technické pomoci. Přílohou 
faktury bude kopie předávacího protokolu.  

 
3.3 I přes měsíční fakturaci, je však Poskytovatel vždy nejpozději do 18. dne příslušného kalendářního 

měsíce předat Objednateli podklady pro fakturaci Poskytovatele, tj. výkaz počtu hodin, pracovníků a 
činností ve stavu k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.  

 
3.4   Splatnost faktury je 30 dní od data doručení faktury Objednateli. V případě, že Poskytovatel nesplní 

povinnost uvedenou v odst. 3.3, je lhůta splatnosti faktury vystavené za kalendářní měsíc, ve kterém 
Poskytovatel nesplnil povinnost dle odst. 3.3, 40 dnů. 
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       3.5  V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti stanovené 

právními předpisy, je Objednatel oprávněn fakturu před datem splatnosti vrátit Poskytovateli s vytčením 
chybějících náležitostí. 

 
3.6  Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením nové faktury Objednateli. 
 
3.7 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě. 

Tento bankovní účet Poskytovatele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele 
platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
změnu bankovního spojení a čísla účtu Poskytovatele lze provést pouze písemným dodatkem k této 
Smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Poskytovatelem Objednateli, nejpozději 
spolu s příslušnou fakturou. 

 
3.8 V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění bude 

Objednatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn 
uhradit daň z přidané hodnoty za Poskytovatele přímo správci daně Poskytovatele za účelem zvláštního 
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Poskytujícího 
písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Poskytovatele za 
Objednatelem o příslušnou částku daně a Poskytovatel tak není oprávněn po Objednateli požadovat 
uhrazení této částky. 

 
 

 
 

IV.  
Povinnosti Poskytovatele 

 
4.1 Poskytovatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními 

 předpisy. 
 
4.2 Poskytovatel je povinen se při poskytování Technické pomoci řídit pokyny Objednatele. Poskytovatel je 

povinen poskytovat Technickou pomoc v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy. 

4.3  Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s vnitřními předpisy Provozovatele uvedenými v ZDD, a 
zavazuje se zajistit jejich dodržování a dodržovat je. Provozovatel je oprávněn ZDD dle potřeby měnit a 
Poskytovatel je povinen své zaměstnance se změnami v potřebném rozsahu seznamovat. Objednatel je 
povinen Poskytovateli změny ZDD prokazatelně předávat v takovém časovém předstihu, aby 
Poskytovatel mohl zajistit efektivní seznámení svých zaměstnanců. Vyžaduje-li provozní situace 
Objednatele/Provozovatele, bezpečnost, ochrana zdraví, ekologická bezpečnost nebo ochrana majetku 
okamžitou změnu ZDD, je Poskytovatel povinen své zaměstnance seznámit se změnami bezodkladně. 

4.4 Poskytovatel je dále povinen při poskytování plnění dle této Smlouvy plnit další vnitřní předpisy 
Provozovatele, se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen. Před zahájením prací je 
Poskytovatel povinen zajistit prokazatelné proškolení svých pracovníků z těchto pravidel a předpisů a 
zajistit jejich dodržování svými pracovníky. Zástupce Objednatele/Provozovatele má právo kontrolovat 
plnění této povinnosti Poskytovatele a o výsledku této kontroly provede zápis. 

4.5 Poskytovatel odpovídá za škody na zařízeních Objednatele/Provozovatele (ČEZ, a. s.), které způsobil. 
Dále Poskytovatel odpovídá za přesné plnění příkazů ke způsobu práce v objektech 
Objednatele/Provozovatele, pohybu zaměstnanců, vozidel, materiálů, se kterými byl prokazatelně 
seznámen. Porušování či neplnění těchto příkazů je důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele. Poskytovatel rovněž odpovídá za jednání svých zaměstnanců. 
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4.6 Poskytovatel se zavazuje, že neprodleně oznámí Objednateli všechny změny a okolnosti, jež by mohly 
mít vliv na poskytování Technické pomoci dle této Smlouvy.  

4.7 Poskytovatel musí zabezpečit ve smyslu ZDD č. ČEZ_SD_0017 - Školení zaměstnanců dodavatelů JE a 
metodiky ČEZ_ME_0899 - Zajišťování plnění bezpečnostních požadavků FO JM a JZ, obojí v platné 
revizi předaných v ZDD, splnění podmínek pro vstup svých pracovníků do objektů ČEZ, kde budou 
v rámci plnění působit, a zodpovídá na všech pracovištích v objektech ČEZ, a. s., na kterých bude 
provádět předmět plnění za udržování čistoty a pořádku, za dodržování bezpečnosti práce a ochranu 
zdraví při práci, protipožární ochranu, dodržování režimových opatření a havarijní připravenosti. 
Poskytovatel se zavazuje, že pracovníci, které použije v souvislosti s poskytováním Technické pomoci, 
budou dodržovat ustanovení ZDD č. ČEZ_SD_0006 – BOZP a hygiena práce, v platné revizi předané v 
ZDD. Poskytovatel zajistí seznámení svých pracovníků s těmito normami, které Poskytovatel od 
Objednatele obdržel a tímto jejich převzetí potvrzuje. Opakované porušení povinností vyplývajících z 
tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy s možností Objednatele odstoupit od 
této smlouvy. 

4.8 Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci, které ke splnění plnění podle této smlouvy použije (vč. 
poddodavatelů), pokud budou vstupovat do areálu EDU/ETE, vyhoví podmínkám zákona č.18/1997 Sb. 
(„atomový zákon“) v platném znění a na něj navazujících platných právních předpisů a budou bezúhonní 
ve smyslu § 11 zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění. 

4.9  Poskytovatel bude provádět plnění dle této Smlouvy pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a 
kvalifikací dle platné právní úpravy. Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho 
poddodavatelů budou plnit minimální požadavky na kvalifikaci pracovníků dodavatelů údržby v rozsahu 
stanoveném Objednatelem. Tyto minimální požadavky na kvalifikaci pracovníků dodavatelů údržby 
v rozsahu stanoveném Provozovatelem v ČEZ_ME_1013 - Řízení kvalifikací zaměstnanců dodavatelů 
údržby LC na JE, v platném znění musí Poskytovatel naplnit nejpozději do 6 měsíců od uzavření této 
Smlouvy, po tomto čase Objednatel neumožní plnění této smlouvy pracovníky, kteří nebudou splňovat 
tyto minimální požadavky na kvalifikaci pracovníků dodavatelů údržby. Dodavatel se zavazuje, že 
pracovníci, které použije v souvislosti s plněním, budou dodržovat ustanovení ZDD č. ČEZ_ME_1013 – 
Řízení kvalifikací zaměstnanců dodavatelů údržby LC na JE, v platné revizi předané v ZDD 
provozovatele, resp. osoba zastupující Objednatele ve věcech technických a realizačních si vyhrazuje 
právo kontrolovat plnění odborné způsobilosti pracovníků Dodavatele i jeho poddodavatelů. Pro ověření 
skutečností týkající se splnění minimálních požadavků na odbornou způsobilost je Dodavatel povinen 
poskytnout Objednateli potřebnou součinnost, vč. příp. doložení odpovídajících dokladů. V případě 
potřeby umožní Objednatel Dodavateli zaškolení pracovníků na konkrétní zařízení pod dohledem 
pracovníka Dodavatele s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací dle platné právní úpravy.  

4.10 Poskytovatel zajistí jednotné označení a identifikaci svých pracovníků firemním označením podle zásad 
platných v EDU/ETE. 

 4.11  V oblasti radiační ochrany je Poskytovatel povinen dodržovat interní předpisy Provozovatele uvedené v 
aktuálním  „SEZNAMU ZÁVAZNÉ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE ČEZ-EDU/ETE“. 

4.12 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho 
činnost související s touto Smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 
písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. Poskytovatel se  zavazuje vynaložit 
náležitou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce 
při plnění této Smlouvy, a to i u svých poddodavatelů. 

4.13 Poskytovatel seznámí před nástupem na provádění plnění v potřebném rozsahu všechny své 
pracovníky s rozsahem prováděné práce s upozorněním na možná rizika (Pre Job Briefing), pravidly a 
předpisy vztahujícími se k dodržování BOZP, požární bezpečnosti, ekologické bezpečnosti a k dalším 
pravidlům a předpisům Provozovatele uvedeným v „Závazné dokumentaci pro dodavatele ČEZ-
EDU/ETE“, dále jen „ZDD“. Poskytovatel odpovídá za plnění podmínek stanovených pro vstup jeho 
zaměstnanců do objektů Provozovatele, kde budou působit. 
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4.14 Poskytovatel odpovídá za to, že svojí činností nepoškodí konstrukce a zařízení Provozovatele. Pokud 
Poskytovatel poškodí konstrukce nebo zařízení Provozovatele, zajistí bezodkladně jejich uvedení do 
původního stavu na svůj náklad nebo náklady na uvedení do původního stavu uhradí v plné výši. 

4.15 Poskytovatel je povinen na základě nař. vl. č. 201/2010 Sb. v platném znění ohlašovat všechny pracovní 
úrazy, vzniklé při činnosti svých zaměstnanců v lokalitě EDU/ETE, Objednateli.  

4.16 Poskytovatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na havarijních cvičeních a školení bez 
nároků na finanční náhradu. V případě vzniku mimořádné události jsou pracovníci Poskytovatele povinni 
se řídit pokyny směnového inženýra a havarijního štábu. Všichni pracovníci Poskytovatele musí 
dodržovat ustanovení, která jsou definovaná v ZDD. 

4.17  Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě pracoviště bude Poskytovatel dodržovat 
ustanovení nař. vl. č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění. 

4.18 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci, zaměstnanci jeho poddodavatelů, jakož i osoby 
samostatně výdělečně činné, které pro něho jakoukoli činnost v rámci realizace plnění vykonávají, 
dodržovali a plnili povinnosti stanovené ve Sdílené dokumentaci (ČEZ_SD_0006 – BOZP a hygiena 
práce v platné revizi). Poskytovatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s uvedenou SD seznámil. 
Pokud v průběhu realizace plnění dojde ke změně této SD, bude Poskytovatel o této změně písemně 
informován a nese plnou zodpovědnost za to, že zajistí seznámení výše uvedených osob a subjektů 
s takto aktualizovaným textem SD. 

4.19 Zjištěné porušení SD a stanovených právních předpisů, musí být písemně zaznamenáno samostatným 
záznamem nebo v Deníku.  

4.20 V případě rozporného ustanovení uvedeného ve smlouvě s ustanovením uvedeným v SD má přednost 
úprava uvedená ve Smlouvě.  

4.21 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených právními a 
ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), 
ochrany životního prostředí (OŽP), technické bezpečnosti (TB) a ochrany majetku a osob (OMO) a 
dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývající, včetně pokynů směřující k zamezení 
poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku vydaných ČEZ, a. s.  

 
4.22 Poskytovatel není oprávněn pověřit poskytováním technické pomoci či části technické pomoci třetí 

osobu. Porušení povinnosti uvedené v předchozí větě ze strany Poskytovatele, je podstatným 
porušením této Smlouvy a opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 
Součástí plnění Poskytovatele je i zajištění veškerého potřebného vybavení, které je nutné pro výkon všech 

činností (kancelářské potřeby, OOPP, apod.) 
 

 
V.  

Součinnost Objednatele 
 

5.1 Pro práce v kontrolovaném pásmu EDU/ETE zajistí na svůj náklad Objednatel pracovníkům 
Poskytovatele soustavný dohled nad radiační ochranou (RO). Poskytovatel je povinen informovat 
dohlížející osobu Objednatele o všem co souvisí s RO (jména radiačních pracovníků, platné lékařské 
prohlídky pro práce v riziku ionizujícího záření, platné vstupy do KP obdržené od roku 2011, obdržené 
dávky od roku 2011, změna způsobilosti k práci v riziku ionizujícího záření).      

 
 

VI. 
Smluvní pokuty, odstoupení od Smlouvy 
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6.1   Nesplní-li Poskytovatel řádně termín poskytnutí Technické pomoci uvedený v příslušném požadavku 
Objednatele dle odst. 2.2, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za den, a to za každý 
jednotlivý případ. 

 
6.2 V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v interním předpisu Provozovatele, a 

Objednateli bude v důsledku tohoto porušení vyúčtována smluvní pokuta ze strany Provozovatele, je 
Poskytovatel povinen tuto částku uhradit Objednateli, jakožto sjednanou smluvní pokutu, a to do 15 dnů 
od doručení výzvy Objednatele k uhrazení. 

 
6.3 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 4.22 ze strany Poskytovatele, je Objednatel oprávněn 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč v každém jednotlivém případě.  
 
6.4   Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů 

od doručení jejího vyúčtování. 
 
6.5  V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury, uhradí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení 

ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
6.6   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Za podstatné porušení této Smlouvy Smluvní strany považují zejména: 
    - prodlení Poskytovatele s poskytnutím Technické pomoci o více než 10 dnů. 

   - prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury Poskytovatele o více než 10 dnů. 
       - porušení povinnosti dle odst. 4.22 

 
6.7  Poskytovatel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem 

třetí osobě, přičemž výše pojistného plnění bude činit minimálně  10 000 000,- Kč. Poskytovatel je 
povinen prokázat uzavření pojištění Objednateli do 14 dnů od podpisu Smlouvy. Poskytovatel je povinen 
udržovat pojištění v platnosti po celou dobu platnosti této Smlouvy. Na vyzvání Objednatele je 
Poskytovatel povinen do 3 dnů od vyzvání prokázat Objednateli existenci platné pojistné smlouvy ve 
sjednaném rozsahu. Neprokázání existence platné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je podstatným 
porušením Smlouvy a opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.  

6.8  Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými pojistnými podmínkami pojištění 
odpovědnosti Poskytovatele a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné pojistné plnění 
z titulu náhrady újmy způsobené Poskytovatelem na majetku Provozovatele na základě této Smlouvy 
hrazeno pojišťovnou přímo Provozovateli. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
7.1  Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran.  
 
7.2 Poskytovatel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávku za 
Objednatelem vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

 
7.3   Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
 
7.4   Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy Smlouvy a 

Poskytovatel obdrží jeden stejnopis. 
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7.5         Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
 
Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha: 
Příloha č. 1 - Seznam závazné dokumentace pro Dodavatele  
 
                 
                                                                                                                                  
 
V Řeži dne:      V ........ dne:  
 
 
 
________________________                   ________________________________  
Ing. Miroslav Horák, MBA       
místopředseda představenstva     
ÚJV Řež, a. s.       

 
 

___________________________    ________________________________ 
Ing. František Pírek, MBA       
člen představenstva      
ÚJV Řež, a. s.       
 

 


